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1.  PARTENE I AVTALEN 
 

Partene i denne avtalen er Bokn kommune og Karmøy kommune. 

2. BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSAVTALEN 
 

Bokn og Karmøy har gjennom mange år har hatt et tett og godt samarbeid. I dag er 
samarbeidet først og fremst knyttet til barnevern og PP-tjenesten. Kommunene og 
innbyggerne i de 2 kommunene har tradisjonelt stått hverandre nært i så vel politiske som i 
kulturelle spørsmål.  
 
Begge kommunene mener kommunestruktur er noe den enkelte kommune selv må ta 
stilling til og samtidig vise respekt for den beslutningen det enkelte kommunestyre tar. 
 
Fokus rundt ny kommunestruktur og nytt inntektssystem har gjort det naturlig for Bokn å se 
på et tettere samarbeid med Karmøy som et alternativ til en kommunesammenslutning - for 
om mulig å kunne få bedre tjenester til innbyggerne - levert til en rimeligere pris enn det 
kommunen selv kan levere.  
 
Samarbeidsavtalen skal ikke på noen områder medføre at innbyggerne i Karmøy kommune 
skal få dårligere eller dyrere tjenester. 
 
Karmøy kommune kan til en viss grad oppnå økte stordriftsfordeler gjennom denne avtalen. 

3.  MÅL FOR SAMARBEIDSAVTALEN 
 
Bokn og Karmøy vil sikre de tjenesteavtaler kommunene har i dag i tillegg til å lage en 
forpliktende plan for videre samarbeid.  
 
Kommunene vil utvikle gode politiske og administrative samarbeidsarenaer for behandling 
av saker av politisk karakter eller som gjelder den kommunale tjenesteytingen. 
 
Kommunene vil iverksette de samarbeidsordningene som er nevnt i avtalen og som det 
ellers kan vær naturlig å samarbeide om.  
 
Samarbeidet skal bygge på likeverd, tillit og respekt 
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4. SAMARBEIDSAVTALE FOR BOKN OG KARMØY 

4.1. Dagens samarbeid 

4.1.1.  Barnevern 

4.1.2.  PP-tjenesten 

4.2. Aktuelle nye samarbeidsområder fra 1. januar 2017 

4.2.1.   Plan, miljø, GEO data og byggesak-kontor 

4.2.2.   Landbrukskontor 

4.2.3.   Teknisk drift/bygg/avløp, herunder beredskap 

4.2.4.   Samfunnssikkerhet og beredskap 

4.3. Andre samarbeidsområder som kan vurderes 

4.3.1.   Næringstjeneste 

4.3.2.   SLT /folkehelsekoordinator 

4.3.3.   Spesialiserte helse og omsorgsfunksjoner 

4.3.4.   Legevakt  

4.3.5.   Ø-hjelps senger 

4.3.6.   Skolekontor 

4.3.7.   Barnehageadministrasjon 

4.3.8.   Flyktningetjeneste 

4.3.9. Administrativ og faglig ledelse innen helsetjenestene 

4.3.10. NAV kontor 

4.3.11. IKT drift og strategi 

4.3.12. Regnskapskontor og kemnerfunksjon 

4.3.13. Andre aktuelle oppgaver som kommunene kan få ansvar for. 

4.4. Samarbeidsorgan 

4.4.1. Det opprettes et politisk samarbeidsorgan bestående av ordfører og varaordfører i hver 

av kommunene. Samarbeidsorganet kan i tillegg tiltres av rådmennene. 

Samarbeidsorganet kan ta opp saker som det vil være naturlig å ta opp til politisk 

vurdering/behandling.  

4.4.2.  Det opprettes et administrativt samarbeidsorgan som skal fungere som et sekretariat 

for samarbeidsordningen. Dette består av rådmennene i de 2 kommunene, 1 tillitsvalgt 

fra hver av kommunene. Bokn kommune dekker utgiftene til og stiller med nødvendig 

sekretærhjelp i den grad det er behov for det. 

4.5. Innhold og kvalitet på tjenestene 

4.5.1.  Innhold og kvalitet på tjenestene skal tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder 

for de aktuelle tjenesteområdene. 

4.5.2.  Det skal tilstrebes at tjenesteområdene har et kostnadsfokus og at mulig 

effektivisering gjennomføres fortløpende. 

4.5.3.  Tjenesteområdene skal kontinuerlig utvikles i tråd med de krav og forventninger 

offentlige myndigheter og innbyggere har til tjenestene. 
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4.6. Forholdet til de ansatte 

4.6.1.  Samarbeidsavtalen skal ikke føre til at noen av de ansatte som er berørt av avtalen blir 

sagt opp. Ansatte skal heller ikke få reduksjon i lønn som følge av samarbeidsavtalen. 

Noen ansatte i Bokn kommune kan få nye oppgaver, nytt arbeidssted og ny 

arbeidsgiver. Dersom det ikke lar seg gjøre å finne løsninger for de ansatte, vil Bokn 

kommune ha arbeidsgiveransvaret for disse personene. Gode prosesser skal sikre at de 

ansatte i Bokn og Karmøy kommune blir hørt og kan bidra til omstillingen, med 

medvirkning fra de tillitsvalgte.  

4.7. Økonomi 

4.7.1.  Budsjett og kostnadsfordeling mellom kommunene skal fremkomme av 

tjenesteavtalene. 

4.7.2.  Følgende prinsipp gjelder: 

 Prising av tjenestene skal skje etter et selvkostprinsipp.  

4.8. Iverksetting 

4.8.1.  Det igangsettes samtaler om aktuelle samarbeidsområder når Bokn kommune tar 

initiativ til det. Avtaler om nye samarbeidsområder, jamfør punkt 4.2., søkes iverksatt 

fra 1. januar 2017. Andre samarbeidsområdene som kan vurderes, utredes og 

iverksettes fortløpende etter behov innen 1. januar 2020. 

 

4.9. Evaluering 

4.9.1.  Samarbeidsavtalen skal evalueres innen 1. juli 2019. 

 

4.10. Oppsigelse 

4.10.1. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. januar 2017 og har en varighet på 3 år. 

Samarbeidsavtalen mellom Bokn og Karmøys skal behandles av kommunestyrene i 

begge kommuner innen 1. oktober 2016. Avtalen løper deretter videre inntil den sies 

opp av en av partene. Oppsigelsestid er 12 måneder. Dersom begge parter er enige om 

det kan avtalen sies opp på et tidligere tidspunkt eller med en kortere oppsigelsestid. 

 

Bokn/Karmøy   

 

Jarle Nilsen     Tormod Våga 
Ordfører Karmøy kommune         Ordfører Bokn kommune 

 

 

 


